TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ADESÃO

Pelo vigente Termo de Confidencialidade e Adesão, eu
(NOME),
(NACIONALIDADE), (PROFISSÃO), portador da carteira de identidade de número
(Nº IDENTIDADE), expedida pelo (ÓRGÃO EXPEDIDOR), com o CPF de número
(Nº CPF), na função de colaborador da MARSUPIAL INVESTIMENTOS LTDA,
declaro que:


recebi cópia das políticas e dos manuais apresentados no quadro localizado
inferiormente, apresentados pelo diretor de risco e compliance que se demonstrou
disponível para sanar qualquer dúvida existente sobre os regulamentos;



compreendi as cláusulas e disposições definidas nas políticas e manuais pautadas
e me comprometo a cumpri-los com excelência nas minhas condutas na
MARSUPIAL INVESTIMENTOS;
Manual

Adesão
Sim ou
Não

Código de Ética e Conduta
Política de Compliance
Manual de Gerenciamento de Riscos
Manual de Investimentos Próprios
Me comprometo a ler e compreender as cláusulas e regulações internas da Empresa, a
legislação atuante na minha área de atuação profissional e na área da Sociedade e tenho
ciência que ao infringir qualquer dessas normas, estarei passível de punições
administrativas e contratuais.

Estou ciente que durante a minha conduta profissional na Empresa possivelmente terei
contato com informações privilegiadas e confidenciais e me comprometo a seguir as
cláusulas do Código de Ética relativamente a tais informações.
Concedo autorização à Sociedade a efetuar pesquisas e verificações utilizando meus
documentos e informações públicas.
Em caso de eu ser considerado uma PPE ( Pessoa Politicamente Exposta) ou tenha conexão
com alguma PPE, asseguro a minha responsabilidade de informar tal situação ao Setor de
Compliance da Sociedade;

Declaro que nunca:


fui suspenso ou inabilitado de exercer qualquer cargo em instituições financeiras
ou qualquer instituição acreditada pelo Bacen ou pelas CVM, SUSEP e PREVIC;



fui condenado por qualquer crime de natureza corrupta e estelionatária;



fui alvo de punições definitivas nos últimos cinco anos diante da minha atuação
profissional;

Além disso, declaro que:


Possuo reputação íntegra;



Não estou proíbido de realizar a administração dos meus bens ou dispor deles;



Manterei o Departamento de Compliance informado sobre qualquer alteração nos
dados fornecidos nesse documento;

Este presente Termo de Confidencialidade e Adesão é consolidado, irretratável e
irrevogável, em duas vias idênticas, das quais uma permanecerá arquivada no ambiente
da Sociedade.
Natal, (DIA) de (MÊS) de (ANO)

(ASSINATURA DO COLABORADOR)

